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Protokoll fra årsmøte 2015 i Oppland legeforening 
 

 Tid: Onsdag 10.06.2015 kl.18.00 

 Sted: Maihaugen, Lillehammer 

 Tilstede: 32 medlemmer 

 

1 Velkommen ved leder. 
Inger Kragh Nyhus ønsket velkommen. Et særlig velkommen til Kari Sollien fra Sentralstyret og Stein 

Runar Østigaard fra Samfunnspolitisk avdeling.  

Leder rettet en særlig takk til sekretær for Oppland legeforening, Lisbeth Rustad Hellerud.  

Årsmøtet mintes de 5 medlemmene som gikk bort i 2014.  

2 Opplandslegen 2015 
Styret i Oppland Legeforening har valgt kollega Ingvar Stokstad ved medisinsk avdeling SI Gjøvik til å 

motta utmerkelsen Opplandslegen 2015. Prisen er en anerkjennelse fra kollegaer til kollega. 

Mottaker må være medlem av Oppland legeforening og ha utmerket seg som tillitsvalgt og/eller 

gjennom sin faglige virksomhet ha synliggjort legene og legerollen på en positiv måte. 

Inger Kragh Nyhus leste opp begrunnelsen: «Kontinuitet er og bør være ettertraktet vare. For pasientene 

teller ikke fine ord som «sømløse tjenester». De vil gjerne forholde seg til få leger – helst den samme over tid. 

De setter uvurderlig pris på å treffe en som kan deres sykehistorie, treffe denne, igjen og igjen. 

Opplandslegen 2015 er en person som har oppebåret kontinuitet, men som samtidig har byttet spesialitet og 

har jobbet bredt: som kommunelege, som helsesjef i kommunen, som overlege i indremedisin og som 

viseadministrerende direktør i Sykehuset Innlandet.  

Allerede i turnus på 70tallet fikk han følgende attest fra sin veileder: 

« Kandidaten er flink. Han har en sunn klinisk sans og vurdering. Han er nøyaktig og pålitelig i alt sitt arbeid.» 

I alt Stokstad har gjort har vi merket det Wergeland så allerede i turnus: nøyaktighet og pålitelighet. Han har 

utstrålt en lavmælt utholdenhet. 

Han fortjener heder og ære – og det har vi tenkt å gi med denne utnevnelsen! 

Vi er takknemlige for den forbilledlige innsatsen. « 

 

 Med utmerkelsen fulgte et maleri av kunstneren Leslie Ayres.  Stokstad takket og sa at han var glad 

og overrasket over prisen, legejobben er mye jobb, men at det har vært fint. Det er stimulerende å 

ha med pasienter å gjøre, og det er stimulerende å ha med kolleger å gjøre.  
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3 Valg av dirigent, referent, tellekorps og to årsmøterepresentanter til å 

underskrive protokoll 
Dirigent:  Karin Frydenberg ble valgt 

Referent:  Bente Westrum ble valgt 

Tellekorps:   Stein-Helge Tingvoll ble valgt 

Årsmøterepresentanter til å signere protokoll: Kari Sollien og Jens Christian Laursen ble valgt.  

 

4 Godkjenning av innkalling 
 Vedtak: Innkallingen godkjennes.  

 

5 Godkjenning av saksliste 
Sakslisten var noe revidert og ble presentert årsmøtet før sak 1 for godkjennelse.  
Vedtak: Sakslisten godkjennes.  
 

6 Styrets beretning/årsmelding 
Jens Chr. Laursen kommenterte at aktiviteten i Overlegeforeningen i Oppland er mye større enn det 

årsmeldingen beskriver.  Han etterlyste henvendelser fra styret til foretakstillitsvalgt. Inger Kragh 

Nyhus påpekte at etter Legeforeningens lover skal tillitsvalgte i yrkesforeningene fortløpende 

orientere lokalforeningenes styre om alle viktige spørsmål innen de tillitsvalgtes ansvarsområde.  

Vedtak: Årsmeldingen godkjennes.  

 

7 Regnskap 2014 m/revisjonsberetning. 
Kasserer Odd Gunnar Heitun presenterte revidert resultatregnskap med balanse og 

revisjonsberetning.  

Vedtak: Regnskap 2014 med revisjonsberetning godkjennes. 

 

8 Budsjett 2015 
Nåværende styrehonorar til leder er kr. 50 000. Regnskapet 2014 for styrehonorar (leder, kasserer, 

sekretær) viser kr. 89 933 inkl. sosiale utgifter.   

Styret foreslår at styrehonoraret økes til totalt kr. 200 000 og at styret gis fullmakt til å fordele dette 

mellom de forskjellige funksjonene i styret.  Det er et signal om anerkjennelse for innsats. Det er 

vanskelig å rekruttere leder og medlemmer til styret. Styreleder foreslo en nestleder. 

Jens Christian Laursen uttalte at lokalforeningene har utspilt sin rolle og er uenig i at medlemmenes 

kontingent skal gå til honorering av styret.   

Kari Sollien uttalte at Legeforeningen sentralt mener at lokalforeningen vil bli viktigere og viktigere, 

bl.a. fordi det satses på lokale lønnsforhandlinger. 

Det ble kommentert fra årsmøtedeltakerne at fylkesforeningen samler leger fra alle deler av 

helsetjenesten, og at vi må over fra dugnad til profesjonalitet hvis noen er villige til å stille for en stor 
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gruppe. Lokalforeningen bør være synlig og vitalisere oss som medlemmer, f.eks. ved å besøke 

legeråd. Kurs komitéen bør også honorere forelesere ordentlig.  Flere uttrykte at det er ok at 

kontingenten bidrar til honorering.   

 

Forslag 1: Styrehonoraret forblir det samme som i dag (Jens Chr. Laursen) 

Forslag 2: Styrehonoraret økes til kr. 200 000 som styret fordeler selv (styret)  

Vedtak: Forslag 2 ble vedtatt mot 1 stemme.  

Deretter ble resten av budsjettet tatt opp til behandling.  

Vedtak: Budsjett 2015 godkjennes. 

 

9 Valg 
Valgkomitéen har bestått av Bent Monsbakken, Saeed Moradi og Laila Lambrecht. Bent Monsbakken 

redegjorde for et vanskelig arbeid.  Valgkomitéens innstilling er 

Leder:     ledig 

Årsmøtevalgt styremedlem:   Oda Solheim Hammerstad, Gjøvik 

     Tor Inge Kristianslund, Nord- Aurdal 

Vara:     Sigurd Breder, Gjøvik  

     Torben Buch, Øyer 

Valgkomité:   Rita Hansen Møller, Sør-Fron 

     ledig 

     ledig 

     

Det ble anmodet om at årsmøtedeltakerne meldte seg til de ledige plassene.  

Inger Kragh Nyhus, Østre Toten og Bent Monsbakken, Gjøvik, meldte seg til valgkomitéen. 

Inger Kragh Nyhus gjorde oppmerksom på at vi alle er valgforpliktet. 

 

Valgkomitéen foreslo at den sammen med dette styret forsøker å rekruttere ytterligere en 

representant til styret, og at styret får fullmakt til å konstituere seg selv. 

Vedtak: som valgkomitéens forslag. 

 

Kurskomité: Årsmøtet gir sin tilslutning til kurskomitéens sammensetning, slik som angitt i 

årsmeldingen 2014: 

Trond Karlsen, Toppen Legesenter, Lillehammer, leder  
Monika Knutsen, Toppen Legesenter, Lillehammer 
Cecilie Moldegård, allmennlege Lillehammer (Slutter våren -15) 
Steinar Grue, Moelv Legesenter, Moelv 
Håvard Olsen, Rådgiv. overl. NAV, Lillehammer 
Rita Hansen Møller, allmennlege Vinstra. (Medlem fra høsten -14) 
Lisbeth Rustad Hellerud, Lillehammer, sekretær for kurskomiteen 

 

Som revisor ble valgt: Howarth revisjon, Gjøvik.  
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 Representanter til styret fra for yrkesforeningene:  

AF   (Siw O. Fosheim informerte om at valg ennå ikke er gjennomført) 

OF   (Stein-Helge H. Tingvoll informerte om at valg ennå ikke er gjennomført) 

LSA   Jens A. Mørch 

NAMF   Bente Westrum, med Guergana Gradeva som vara 

PSL (Odd Gunnar Heitun informerte om at de ikke har klart å finne noen ny repr., men jobber 

videre med dette). 

YLF (Oda S. Hammerstad informerte om at valg ennå ikke er gjennomført)  

 

9 Eventuelt 
Årsmøte ble avrundet ved at Jens A. Mørch takket avtroppende leder Inger Kragh Nyhus for 2 års 

synliggjørende innsats, hvor hun har tatt belastingen med å eksponere seg og ta fightene ute i media 

på vegne av Oppland Legeforening. Han leste Kari Bremnes dikt «Berg og Båre» mens Inger pakket 

opp hengekøyen «Ticket to the Moon».  

 

Møtet ble hevet kl. 19:30 

 

 

Bente Westrum   Kari Sollien    Jens Christian Laursen 

referent      representant for årsmøte    representant for årsmøte  


